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              ADITIVO II AO EDITAL N° 2/PROGES/UFOPA, DE 29 DE JANEIRO DE 2021 

 

A PRÓ-REITORA DE GESTÃO ESTUDANTIL DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE 
DO PARÁ (UFOPA), no uso de suas atribuições conferidas pela Portaria nº 73/GR/UFOPA, de 20 
de fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial da União em 25 de fevereiro de 2019, Seção 2, 
pág. 33, e pela delegação de competência que lhe confere a Portaria Eletrônica nº 94/GR/UFOPA, 
de 28 de fevereiro de 2020, torna público o ADITIVO II ao Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA, 
referente à concessão de auxílio de inclusão digital na modalidade empréstimo de equipamentos 
(Chromebooks), tendo como público-alvo prioritário estudantes de graduação da Ufopa em 
situação de vulnerabilidade socioeconômica, a fim de auxiliar no desenvolvimento de suas 
atividades acadêmicas referentes ao período letivo 2020.1, nos seguintes termos: 

 

 

1.1   O objeto do presente ADITIVO é a alteração do cronograma, estabelecido no item 7, subitem 
7.1, e do procedimento de entrega do equipamento a terceiros, estabelecido no item 9, subitem 
9.6, do Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA. 

 

2.1 O subitem 7.1 do Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

7.1 O processo de empréstimo de que trata este edital obedecerá ao seguinte 
cronograma: 

AÇÃO PERÍODO 

Publicação do Edital 29 de janeiro de 2021 

Período de inscrição 29 de janeiro a 3 de fevereiro de 2021 

Publicação do Resultado 
Preliminar 

até às 14 horas de 5 de fevereiro de 
2021 

Prazo para interposição de 
recursos 

das 15 horas do dia 5 de fevereiro até às 
15 horas do dia 8 de fevereiro de 2021 

Publicação do Resultado dos Recursos e do 
Resultado Final 

10 de fevereiro de 2021 

Convocação para entrega (retirada) do primeiro 
lote, com 111 Chromebooks 

11 de fevereiro de 2021 

Entrega (Retirada) do primeiro lote, com 111 
Chromebooks 

de 18 a 26 de fevereiro de 2021 

Entrega (Retirada) do segundo lote, com 169 
Chromebooks 

em data a ser definida pela Proges, após 
o recebimento do segundo lote por 

parte da fornecedora 

Devolução dos Chromebooks de 3 a 14 de maio de 2021 (pós 
encerramento do período letivo 2020.1) 

1 1 DO OBJETO 

2 DA ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA 
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3.1 O subitem 9.6 do Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA passa a vigorar com a seguinte redação:  

 
9.6 A entrega do equipamento a terceiros, a pedido do (a) estudante, ocorrerá 
mediante apresentação de procuração particular assinada (sem a necessidade de 
reconhecimento da assinatura em cartório), onde conste única e expressamente 
essa finalidade, nos termos do modelo anexo. A referida procuração só terá 
validade se apresentada conjuntamente com a cópia dos documentos de 
identidade do outorgante e do outorgado. A procuração e a cópia dos documentos 
de identidade ficarão sob a posse do (a) servidor (a) público (a) responsável pela 
entrega do Chromebook. Alternativamente, a procuração particular e a cópia dos 
documentos de identidade podem ser digitalizadas e encaminhadas pelo (a) 
estudante para o email: dae.proges@ufopa.edu.br até 16 de fevereiro de 2021. 

 

    
4.1 Ficam ratificadas as demais disposições do Edital nº 2/2021/PROGES/UFOPA, não alteradas pelo 

presente aditivo. 
4.2 Este aditivo entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 

Santarém, 9 de fevereiro de 2021. 
 
 

LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 
Pró-Reitora de Gestão Estudantil  

(O documento original encontra-se assinado) 

3 DO LOCAL DA ENTREGA DOS CHROMEBOOKS 

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

mailto:dae.proges@ufopa.edu.br


 

 

ANEXO I – MODELO DE PROCURAÇÃO 
 

PROCURAÇÃO 
 
 

OUTORGANTE: Nome________________, brasileiro (a), naturalidade________, estado 
civil________________, portador (a) da cédula de identidade nº_______________, inscrito 
(a) no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob o nº___________, estudante regularmente 
matriculado (a) no curso__________________, ofertado no Campus/Instituto____________ 
da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), matrícula_________, residente e 
domiciliado (a) à Travessa/Rua/Avenida________________, Bairro_______________, 
CEP:_____________, Cidade/UF __________, telefone: (DDD)____________. 
 
 
OUTORGADO(A): Nome_____________, brasileiro (a), naturalidade________, estado 
civil________________, portador (a) da cédula de identidade nº_______________, inscrito 
(a) no cadastro de pessoas físicas (CPF) sob o nº___________, residente e domiciliado (a) à 
Travessa/Rua/Avenida________________, Bairro_______________, CEP:_____________, 
Cidade/UF __________, telefone: (DDD)____________. 
 
 

PODERES: o (a) outorgante acima qualificado confere os amplos poderes a(o) outorgado(a) 

para lhe representar junto à Universidade Federal do Oeste do Pará, Campus_____________, 
com o objetivo específico de receber o equipamento denominado Chromebook (notebook), 
devido classificação do(a) outorgante na seleção referente ao Edital nº  
2/2021/PROGES/UFOPA, de 29 de janeiro de 2021, podendo receber o equipamento e 
documentos, bem como assinar quaisquer documentos que se fizerem necessários ao 
cumprimento deste mandato. 

 
Cidade_______, _____ de fevereiro de 2021. 

 
 

__________________________________ 
Assinatura do outorgante 

 
  

__________________________________ 
Assinatura do outorgado 

 
  
 

Observação 1: Não é necessário o reconhecimento das assinaturas em cartório. 
 
Observação 2: A referida procuração só terá validade se apresentada conjuntamente com a 
cópia dos documentos de identidade do outorgante e do outorgado.  

 


